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M E N N E S K E T O G N A T U R E N
Av Arne Falkanger

V åi klode er 500 millioner år, sier noen — 4^ milliard år, sa
nylig noen kjernefysikere. Selv 500 millioner år er en så lang

epoke at den ikke gir oss noe forestillingsbilde, I hele dette uhyre
lange tidsrom må jorden ha vært underkastet en utvikling. En gang
må det vi kaller liv være oppstått og det har hatt evne til forplant-
ning. Mennesket har vært med i denne utviklingen i årmillionene.
I sin tid har vi konkurrert med dyrene om eksistensen og vi har
levet et primitivt villmarksliv og våre lemmer, organer og sanser
er utviklet gjennom mangfoldige årtusener og er ennå i dag sterkt
preget av naturmenneskets behov. Den historiske tid da men-
neskene har gjort seg jorden underdanig, for å bruke et bibelsk
uttrykk, er en meget kort periode av klodens historie. Det jeg vil
ha frem er at vi har dype røtter i det primitive naturliv som var vår
opprinnelse.

Millioner av mennesker i verden=har i dag mistet den intime
kontakt med naturen som tidligere slekter hadde. Selv ute i land-
distriktene skjer det i dag meget store forandringer. Arbeidet
mekaniseres — det blir stadig færre bønder som går bak sin plog
og gleder seg over å velte plogfuren. Det er ikke mange som lar
ljåen hvine gjennom gresset mens morgenduggen ennå ligger. Det
blir stadig færre krombøyde rygger å se når avlingen høstes inn.
Nå sitter en mann høyt på sin maskin og han greier bondens arbeide
fra vår til høst. Det er blitt teknikk og vitenskap, vurdering i kroner
og ører og spørsmål om lønnsomhet. Slik må det kanskje være, men
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det blir mindre kontakt med jord og vekster for bonden. Seter-
romantikken må ofres. Den lønner seg ikke. I gamle dager var det
en viktig ting for, bonden å bedømme været og forstå seg på skyer
og dyrenes adferd foran værforandringer. Men nå slår vi bare på
radioen for å høre værmeldingen og dermed forsvinner også noe
av kontakten med naturen.

En skulle tro at folk ønsket å bo på landet, men det merkelige er
at der lenge har gått en jevn strøm av folk til byene. Overalt vokser
de og vi har en lang rekke millionbyer spredt over hele verden.
Det kan ikke være tvil om at storbylivet, ja forresten bylivet i sin
alminnelighet, bryter ned den umiddelbare naturfølelse. Det blir
mange flere nerveslitte mennesker, flere degenererte individer, flere
større og mindre forbrytere, snyltere, flere med amoralske til-
bøyeligheter, men selv de friske og sunne lider under det hektiske i
tempo, kravet om stadig større ytelse i konkurransen. Alt og alle i
blir mekanisert. Vi blir massesjeler. i

I byene er alt menneskeverk. Gater, hus, fabrikker og trafikk- ii
midler er skapt ved menneskenes konstruktive evner. Samferdsel, i;
varetilførsel og hundre ting som berører menneskene fra vuggen |
til graven holdes gående ved hjelp av en enestående organisasjon |
og reguleres ved vedtekter som byfolk med forbausende villighet i;
underkaster seg. — Hvilken kontakt har storbymenneskene med i:
naturen? Kanskje en skitten elv, noen trær i gaten som med sine|
grønne spir forteller at nå er det vår. Noen plener i parkene er|
kanskje det eneste de ser av gressmark, noen fløyt i parkens trær|
er hva de hører av fugleliv. Når det er mørkt stråler gate-|
belysningen så ikke engang stjernehimmelen gjør inntrykk ogf
bringer tanken på flukt noen millioner lysår ut i verdensrommet.:!

Når det gjelder muligheten for å komme ut i naturen, er vi used-1
vanlig heldig stillet i vårt land. Det er ikke en eneste by hvor ikke!
alle som vil, kan komme ut i skog og mark i løpet av en times tid.f
Vi har uberørt terreng innpå alle byer og vi har villfjell i mengder.J!

Men selv hos oss ser vi at den materielle vurderingen av naturens!
nytteverdi har så selvsagt prioritet at der stadig blir gjort alvorlige!
inngrep i den uten større protest. Tenk på hvilke sår våre ingeniører!
kan gi landskapet med kraftledninger, ved at elver og fosser tøm-:
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l mes for vann, ved demning og tapping av innsjøer så breddene til
i: sine tider ligger som et morass.
!;. Den som protesterer mot slike inngrep vil lett bli beskyldt for å
j: ville stoppe utviklingen, for å være bakstrever. Vi bør i det minste

forlange at ingeniørene tar alle mulige hensyn til naturen og ikke
i skjemmer den unødig.

Vi har nettopp hatt et eksempel i vår egen Bymark. Militær-
: etaten og telefonverket har fått bygge store anlegg på Gråkallen

Far vi mere av den slags og skjer det inngrep i Byneset- og Lein-
strand almenninger samtidig som byens bebyggelse kiler seg mere

:, og mere opp mot marka, vil vi en vakker dag stå med et forminsket
l; fnluftsomrade og samtidig vil sikkert byens folketall være øket
f Arbeidet med å frede Byneshalvøya bør ikke skrinlegges og der
j: er grunn til å være oppmerksom også på Jonsvannstraktene Alle
| gode borgere bør gå inn for å verne om naturherlighetene for ellers
: : ; vil de som ser på den økonomiske nytteverdi, ha lett spill
I Den neste oppgave er å få folk fra alle samfunnslag til å gjøre
| bruk av disse herligheter på en kultivert måte, få dem til å bli glad
I I naturen få dem ut i skog og mark og til fjells, så de kan hente
ghelseoot for legeme og sjel. På den måten kan en eliminere noen
| av mmussidene ved bylivet. Vår tids store tempo krever avkobling
|og det a drive propaganda for å få folk ut i naturen, er noe av det
: : fornuftigste som samfunnet kan finne på.
I Når vi er inne på folks naturglede, er det grunn til å nevne alle
|de hytter som er bygget langs strender, ved vann og ellers på de

Utroligste steder. Det kan ikke være tvil om at folk føler trang til
|? komme ut av byene, fra trange leiligheter og boligkomplekser.
|pe ønsker a være fri og for seg selv en kort stund. Her har de hus
|f 8 tomt som er deres eget som de kan stelle med og her kan de følge
ipkslingen i et stykke natur gjennom årstidene.
II Det er kontakten med naturen som jeg synes er så viktig, ikke
ipd a se den gjennom et bilvindu, men ved å få den like innpå seq
ti ed a ga i skog og mark, ved å leve midt i den og kanskje aller mest
||ed a søke til fjells. Det er en egen betagende følelse oppe på de
||ore vidder. Du blir et nytt menneske og du slenger deg ned på
j|akken og nyter det enkleste måltid og synes at aldri satt du bedre
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og aldri smakte et stykke brød bedre. Du får en regnbyge så du :
blir våt til skinnet, men du synes ikke at det gjør noe. Men tenk ;
å gå omkring gjennomvåt i gatene et par timer -4- for en ulykke. ;
Fjellet kan vise et barskt ansikt. Men det kan også gi deg .ufor- ;
glemmelige godværsdager. da'du kan gå og bare fryde deg over
blomstene og sitte og filosofere over et eller annet. Du kan fundere ;;
over hvorledes landskapet er blitt slik, over istidens skuringsmerker
og meget annet. Det er så meget å undre seg over i fjellet og en får
øynene opp for skaperverkets rikdom. Jo mer du undrer deg, ;
jo mer har naturen å gi deg.

Menneskene vandrer på så mange veier gjennom livet. Vi kan
tråkke asfalten mellom hjemmet og arbeidsplassen, men vi kan også ;;
ha andre behov. Vi kan dyrke mange interesser for å finne berikelse. ;

Men det kan også være at vi har sorger og bekymringer og at vi ;
trenger fred og ro. Alltid vil det være et godt råd: Søk ut i naturen. ;;;
Der kan du være deg selv, du kan finne ensomhet og stillhet.;;
Naturen står der, den forlanger intet —' det står .til deg seiv om du |
skal bli dens fortrolige og dens venn. Den har en egen evne til å fa ;;
tingene ned i de riktige dimensjoner. Vi forstår at naturen er vårt :;
faste holdepunkt og at det er der vi kan hente visdom og sunnhet ;;
og at den er en uuttømmelig kilde for inspirasjon. Den kan gi deg j
stunder da du føler en kontakt med evigheten, med det usigelige ;
som kan tone gjennom sinnet slik som skjønn musikk kan gjøre det.;;
Du føler at du er som et sandkorn på stranden i evighetens perspek~:;;
tiv, men samtidig står det klart for deg at det er du og alle vi som;;;
lever i denne stund som er med å føre skaperverket vider og at t|
denne stund er det vi som bærer ansvaret for det på godt og ondt.;,
Da bøyer vi oss i ydmykhet og får fred i sinnet. |
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«G A M M E L ~ K A N T E N»
EN «EKTEFØDT» F J E L L E T S SØNN

Av Jon Næsvold

amen Ole Andersen-Kant
på sin alderdom ble kalt — var født i Grønvola, Tydal,

eller «Gammel-Kanten» som han

|8/8 1815. Hans foreldre var Anders og Magrete Kant-— ekte tydals-
;;samer. Sin skolegang hadde han i Sverige, og utrustet som han var
;;med en særlig god sangstemme kunne man ofte høre ham synge
|utifra den svenske salmeboken, — selv i søvne ga han gjerne til-
fbeste et vers eller to. For same å være var han førvoksen — en
firkantet plugg. Krefter hadde han over det alminnelige. I sine

|beste år bar han — slengt over skuldrene — en fullvoksen rein
ped den største letthet. Han fortalte også at han engang på Upp-
|ala torg tok tak med en bonde om en potte brennevin. På spørsmål
|m hvorledes det gikk svarte han: «E gjor nå et nekk så låg'n nå
fer», — dette i et tonefall, som det var den rene selvfølgelighet,
|t slik måtte det gå. Han hadde et skarpskåret ansikt med et nokså

||||f istert «fjæs». Den for de gamle samer så velkjente skarpe aksent
jllfnder uttalen av det norske talespråk var hos ham særlig utpreget.
-* Han hadde i sin beste tid en nokså stor reinsflokk. Denne økte

så ganske betydelig ved hans giftermål. Hans kone, Sigrid var
pfyenskfødt. Etter å være gift flyttet han med sine rein over til
|||verige. I den tid var det ingen riksgrense for reinsamer. Men i
||iyenge ble han ikke særlig lenge, kom tilbake og slo seg for i
plydalsfjellene med Essandtrakten som midtpunkt. Ved gangstien

l|ellom Nédal og Essandsjøen _ omtrent midtveis — er et sted som
icr «Kantkoia». Koia er forlengst gått til grunne, men •tomta
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